Tekt: CaÍloVreuqde
Fotob€n artlrt impre.rio.: coíàlGàÍdeninq

SqrelGardening
Inzee
urnreren

van
Jegoedbetaalde
baanopzeggen
en all-ingaanvoorhet herstel
VeraAardenen Frank
vanKlaveren
durfdendezestapte
koraalriffen.
Doormiddelvaneen
zetten
en starttenmet het projectCoralGardening.
kunstmatig
rifwillenze het mariene
ecosysteem
bij KohTaoherstellen.
is nu gestartom het projectvande grond
Eencrowdfunding
campagne
tekrijgen.
Hetverhaal
achterCoralGardening.

oe is CoralGardening

D€ groeisn€lheid
vàn komalverschlltper
soort, zo gro€ien de massi€vekoralen het
We kegen het idee tijdens een
lángzaamst5 tot 25 millim€terperjaàÍ.
curs'rs'Marineconser!"tion
V€rtakkede koral€n groeien €en stuk snellel
van Chad Scottt in Koh Tao,
tot wêl 35 centimeler per jaaÍ Ook zal dê
Thailand. Door zijn enthousiasmevolgden we visstànd toenemenomdat het kraamkamers
daarn. de cursus'Reef Conser\.?tioÍ vraaraan en huisvestingis voor leven. Daarnaàst
vrijwilligêrswerk l{as gekoppêld,ln een baai
vormen g€ronde koraalrifen een natuurlijke
van Koh Tào is veel zand têr€chtgekomen
barrièr€ die stranden en leefg€mêenschappen
door erosierbonen zin omgekaptdie het
bij de kusten beschermentegen hogegolven.
water opving€n eÍ modderstrom€n konden
Koraalriffen zijn zelfssterk€r dan door mensen
voorkomen. Maar Íu stroomt zand zo de
gebouwdeb€tonnen consbucti€s.En uiteraard
oceaanin en bedekt grot€ stukk€n koraal,
een leuk bijkom€nd voordeel: de beeldertuin is
zoh 80%,waardoor veel vissenverdwijnen.
eenprachtig€nieuwelocatievoor duikers.
HierdooÍ kijsen algende overhand.Normaàl
Een mooiidee, maár hoe realiseerjê zoiets?
eten d€ viss€ndit op, maar die zijn er dus niet
We volgd€nOndernem€nzorder grenzen:
en daardoor verdwint €r aleer nos maar Íneer Dit is e€n progranma vooÍ Nededands€
koraal. Tijdens die ma.nd zijn we uitgedaagd
startende(sociale)ondernemers
die zaken
door Chad om met nieuwe ideeëÍ te komen
willen do€n in btvoorbeeld Azië. Hierbi
om de viss€nte laten terugkeren in de baai.
is een duurzaaln bedrijfdat winstgevend
Toen is het idee ontstaan om een kunstmatig
werkt, d€ kern. We moest€neen businessplan
rifte c.eèren dat geschiktis voor vissen,een
schriven dat uitvoerbaar zou zijn. Tijdens
plek waar zij kunnen schuilen. We noernder
de opleidirs hoorden we over de jaarlijkse
het Co.alcddeningl
BusinessCompetitie en b€slotenom ook mee
W a t m o e t i k m e b i j ' t u i n i € r e ni n d e z e e '
te doen.We moestenonsbedrijfpromorenen
letterlirk verdedigenin €en boksring. Er was
Door de aanlegru de be€ldertuin gaathet
een groot publiek aanweziginclusief potenriële
koraalrif zich lángzaamrnàar zker herst€llen. investe€rders.wi wist€n door onzepassie

voorduilcn in comblnattemet hetb€wak€n
làn hcl fragiel€madeneecos)'ste€m,
h€t
publlekte overtuigen.W€wonnenzelfsd€
publieksprijslWekrcgenzo ooktoegangtot
eennetwerkvaninv€steerders
ên
coachingom onsbusinessplan
te verb€tereÍ.
Julli€hebbênhet €erstebeêldêl
gebouwd?
DatUoptl H€t is €enbeeldin devorm ván
e€nbloem.Het wasallemaalhandwerk,van
buigentot lassen.celukkig kregenwehulp
vandelokde werkluibij hetrágenvande
ijrerenstaven.Ook eenaantalenthousiaste
vrijwilige$ en deelnênersaanhet R€€f
CoDservationProgràm hielpen bij het

W€Sebruiktenv€rschilledetechniêk€n
€n
mat€rialenom deblàdenvandebloemte
màk€n.Devorm vanhetbladwerdgemaah
vàn betonijzer en bespànnenmet

Daàrnakwamer e€nsoort papier-machd
overheenvan lak€nseDbeton. Op die
was er mind€r beton nodig. De sted m de
bloem bestaatuit metalen piipen.

Julliebloemis nierzomaàrêênbloem,€í
zit eênheleg€da(hteachtêr.
Onzebloemis modulairopgebouwd,
verg€lijkbaar
meteenkurstkerstboom.Dit
naak het makkelijk on het beeld m€t

(zware) niddelen ond€r wat€r te plaatsen.De
modulalreopbouwis van belangzodatmet
b.pêrktemiddelenhel koraalrifkanword€n
hcrstcld.De bloêmst.at nu op I I m€teÍ
dieptc ên êen paar d.gcn lateÍ zwommen €Í
zclfsál enkelevissen rond. Wc hebb€nook
enkele afgeb.okenstukies koraal op de blad€n
bev$ti8d om het groeipro€esvan hêt koraal tê
w a t v i n d t d e l o k a l eb e v o l k i n gv a n j u l l i ê
op Koh Táo zin er meer last$b€iders'
dan ïhaise mensen.Hoewel b€driiven
voor miníens 5l%van €enThai Ínoetzijn,
wordenbijnaalleduikscholenserunddoor
wesl€rlingen.
Het p€rsoneelin .eso.ts,hotels,
arbeidersin debouwen op schepenis vaak
Bi.mees.De thais€bevolkingrunt met
nàme de winkels en de kleine restaurants.
In de lh.ise cultuur is de zêevoor d€
g€esten.Ze h€bbenniet zove€lop net het
onderwalerl€ven.Voor hen is het b€lug.ik
dat de lokale economie blijft dráaien.Een
nieuw rifh€eft dus wel êen toeSevoeSde
waarde.De duikscholendie we gesprcken
hebbenstaanachterons initiatiefeÍ bieden
allerleisoortenhulpaan.Ook is de centÉle
overheid nu dÍut bezig om de prachtige

korááhifienrondKohTaobeterte b€schermenstreelbedrag
voordezecamplgn€is € 25.000.
tegenlllegale
visseri,Zeplaatsen
b€tonnen Hethelebedra8
komtter goedeaande
blokkenom devisse.ijult bepaalde
gebieden reallsatlevaí
hetproject,zoalshetkop€nvan
t. wcrcn.Dit sluitmooiaanbij onsinitiatiei
matcriaal,
hêttransportlrn deb€.lden.nhet
Oezebêeldênmakenis uileÍaard
niet
monitoreni?n de niêu!íêrtfen.
julliedit?
Hoezienjulliede loekomstl
9ràtis,Hoefinan.ieren
Cor.lcardeninghangraf vanvrijwilligersWanncerdê eeÍíe Coralcard.n is
weÍken donati€s.Het strev.nis dáter 24
8êrcslb.ed, en de monitoringaand. lokale
beeldenin deCoralcard€nwordêngeplaátst: bêvolkhgls overgedrag.n,
zull€nweonz€
l0bloemen,2
paarhanden
eneenblo€mlàn methode
open-$ource
aanbleden
aanand€re
(10)handen.
Omdeeerste
projecten,
komaltuin
op rroh marlnêconsenation
Wehopen
Táotekunnenbouwenis Coralcardening dat€r zo in heelde $,eÍeldlokaalkoraalrifen
eencrowdtuDding
gestart.Het
campagne
hêÍsteldkuÍrÍrenworden.

STEUN
CORALGARDENING
OpOnePlanetcrowd
kunJeeenbijdmge
levêrenàande Coralcarden
in Koh
Tào.Vànêênêigenbloemblad
tot een
paàíhanden.AdopteeÍje €enbeeld
of eendeelervan,dan ontvangje een
certificàaten updatesvan de bouw het
onderwaterplaatsen
en de ontwikkeling
vanhetondeÍwatê€venbijjouw beeld.
Jenaamwordtop hêt be€ldonderwater
vefeeuwigd.
MeerInfo:
www.coralgardenlng.org/nl

